Årsmøde 2008
Torsdag den 28. august – fredag den 29. august 2008, Hotel Munkebjerg, Vejle

- Screeningsprogrammer på cancerområdet Screener vi for lidt – eller for meget?

Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering har til formål at bidrage til belysning af den
medicinske prioriterings problemer ud fra faglige, etiske og samfundsmæssige synsvinkler
og at bidrage til oplysning af befolkningen om den medicinske prioriterings karakter og
problemstillinger.
Vi har til årsmødet 2008 valgt at tage fat på et emne med stor aktualitet i både den
politiske og den sundhedsfaglige debat.
Programmet er sammensat sådan, at emnet belyses fra såvel en videnskabelig, som en
økonomisk, politisk og en etisk vinkel, og vi får hørt fra både hospitalsverdenen og fra
primærsektoren.
Når årsmødet er omme har vi således haft mulighed for at få flere bud på bl.a. følgende
spørgsmål:
•
•
•
•

Er screeningsprogrammerne en entydig fordel for patienterne og for samfundet?
Hvad koster det, og hvad får vi for pengene?
Hvilke etiske spørgsmål står vi overfor?
Hvad har politikerne brug for at vide, inden de skal træffe beslutningen?

Vi glæder os til at se jer til årsmødet og til en spændende debat mellem oplægsholderne
og salen.

1

Program
Torsdag den 28. august
12.00 – 12.50

Frokost

12.50 – 13.00

Velkomst og indledning
Formand for DSMP Ulla Astman, Regionsrådsformand Region
Nord

13.00 – 13.30

Screener vi for lidt i Danmark?
Professor Elsebeth Lynge, Center for Epidemiologi og Screening,
Københavns Universitet

13.30 – 14.00

Cancerscreening – også et etisk spørgsmål?
Præst, Ph.d. Katrine Lilleør

14.00 – 15.00

Kunne det være bedst at lade være? Prostatacancer som
eksempel
Professor, overlæge Peter Iversen, Urologisk Klinik,
Rigshospitalet

15.00 – 15.30

Pause

15.30 – 16.00

Cancerscreening og økonomi: Hvad koster det, og hvad får vi for
pengene?
Senior projektleder, Jakob Kjellberg, Dansk Institut for
Sundhedsvæsen

16.00 – 16.30

Cancerscreening set fra almen praksis: Lægens rolle? Patientens
dilemmaer?
Professor, Ph.d., alm. praktiserende læge Jens Søndergaard,
Forskningsenheden for Almen Medicin, Syddansk Universitet

16.30- 17.30

Paneldiskussion og opsamling

19.30 -

Festmiddag med musik og dans
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Fredag den 29. august
9.00 – 9.10

Indledning og opsamling fra torsdag
Professor, overlæge, dr. med Mikael Rørth, DSMP’s bestyrelse

9.10 – 9.40

Screening i et organisatorisk perspektiv: Hvad er konsekvenserne
af indførelse af screeningsprogrammer?
Helle Ulrichsen, regionsdirektør i Region Hovedstaden

9.40 – 10.10

Bliver vi sundere af cancerscreening? Screening som
sundhedsfremme
Professor, dr. med. Anders Foldspang, Afdeling for
Sundhedstjenesteforskning, Århus Universitet

10.10 – 10.40

Hvad har politikeren brug for at vide, inden beslutningen træffes?
Johannes Flensted-Jensen, Medlem af Regionsrådet og
Sundhedskoordinationsudvalget , Region Midtjylland

10.40 – 12.00

Paneldiskussion

12.00

Frokost
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